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 چکيده 

حتصيالت و اثر آن بر ميزان شرکت در ورزش تفرحيی 

یعنی ورزشی که فرد در زمان فراغت خود در آن 

پژوهش مورد بررسی قرار  یابد در این حضور می

نفر از زنان شهر  99  در این حتقيق تعداد . گرفت

گريی  هتران به عنوان منونه آماری با روش منونه

ای بطور تصادفی انتخاب شدند و  ای خوشه چندمرحله

 روایی و پرسشنامه حتقيق را که توسط حمَقق ساخته و

 . پاسخ دادند ،شده بود (α=9/ 0) اعتبارسنجی

توصيفی و از نظر از نظر اسرتاتژی  قيقروش حت

برای آزمون فرضيه های  .پيمایشی بود مسير اجرا

حتقيق از آزمون خی دو و آزمون حتليل واریانس 

افراد با که  نتایج حتقيق نشان داد .استفاده شد

حتصيالت خمتلف بطور یکسان با انواع خمتلف عوامل 

یا توانند حمدودیت  اي که بالقَوه مي بازدارنده

موانعي براي مشارکت بانوان در فعاليت ورزشي 

باشند و ميزان حتصيالت هيچ  مواجه مي ،فراهم آورند

زنان اما با این وجود، .تأثريي بر امر فوق ندارد

تر  حتصيلکرده در مقایسه با زنان دارای حتصيالت پایني

 .های ورزش تفرحيی داشتند حضور بيشرتی در فعاليت

سطوح خمتلف حتصيلي با عوامل  رغم مواجهه افراد علي
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بازدارنده، ميزان مشارکت در ورزش در بني افراد 

با حتصيالت باالتر از ليسانس به مراتب بيشرت از 

  .بودسایرین 
 

ورزش تفرجيی، شرکت در ورزش،  :واژگان کليدی

 .زنان، حتصيالت
 

 مقدمه

امروزه نقش حتصيالت در زندگی زنان امهيت 

در خانواده زنان حتصيلکرده ور است وحض یافته ای ویژه

، را به و جامعه اثرات بسيار مثبت و قابل توجهي

امکان سالمت اقتصادي  زنان حتصيلکرده .دنبال دارد

جامعه و د و نسبت به خود ندار هبرتی گريي و تصميم

سواد و حتصيالت، از دیدگاه . دنبصريت بيشرتي دار

زاد و  درون ۀسوي رشد و توسع اقتصادي، افراد را به

کند و  اق و مهاهنگ با اجتماع و کشور هدایت ميخَل

 سازد صي، جامعه را موفق مياز دیدگاه ختَص

 .(11  ، مريفخرالدیين ، تورانلو،مريغفوري)

احتمال وجود دهند که  بسياری از حتقيقات نشان می

 -قليب  های خمتلف از مجله بيماري هاي خطر بيماري

اند و یا  رفتهنعروقي در زناني که به مدرسه 

دارند نسبت به زنان حتصيلکرده بيشرت ی حتصيالت کم

ریسک  به دليل وجودا قان این مطلب رحمَق. است

در این زنان بيشرتزای فاکتورها یا مهان عوامل خطر

احتمال سيگاري بودن، چاقي، عدم رعایت . دانند می

ک بدني در این زنان بيشرت است حتَرعدم رژمي غذایي، 

به علت کمبود آگاهي و آموزش ضعيف،  و این امر

 . باشد میاکثر این زنان 

تواند  می ورزش به عنوان ابزاری کارآمد

ني زنان جامعه ما کننده سالمت و تندرستی در ب تضمني

در حتقيق خود  (10  )نيازی در مهين راستا،. باشد

 در كننده شركت زنان جسماني سالمت وضعيت که نشان داد
 كننده شركت زنان و است فعال غري زنان از هبرت مهگاني ورزش

 غري زنان از كمرتي خواب اختالل و اضطراب مهگاني ورزش در

http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=146578&text=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A&option=fullnames
http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=146578&text=%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1+++%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&option=fullnames
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 زنان اجتماعي كاركرد وضعيتو مهچنين  .دارند فعال

 بود؛ فعال غري زنان از هبرت مهگاني ورزش در كننده شركت

 نيز مهگاني ورزش در كننده شركت زنان افسردگي وضعيت
مبادرت به  بر این اساس،. بود فعال غري زنان از كمرت

فعاليتهای ورزشی نيازمند آگاهی فرد نسبت به 

حل و و لزوم حترک بدنی در زندگی فردی است ضرورت 

مسائل و یافنت راهکارهای مناسب زندگی در بني زنان 

باشد و به  حتصيلکرده به مراتب هبرت از سایر زنان می

مهني دليل منطقی است که انتظار داشته باشيم که 

مشار ورزش  زنان حتصيلکرده نسبت به ارزش و فواید بی

ان امهيت بيشرتی نشان در زندگی خود و اطرافيانش

داده و طبعًا حضور بيشرتی در فعاليتهای ورزشی 

 . داشته باشند

در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، حتقيقاتي صورت 

اي از این حتقيقات مشخص شده  گرفته است و در پاره

سطح حتصيالت ارتباط بسيار قوي با شرکت در است که 

ن و براین اساس گراتو. هاي ورزشي دارد فعاليت

تایس
 

هاي آماري مرکز  با جتزیه و حتليل داده(  00 ) 

آمار انگليس به این نتيجه رسيدند که هر چه 

رود، نسبت به افراد داراي  حتصيالت افراد باالتر مي

هاي ورزشي شرکت  حتصيالت پایني، بيشرت در فعاليت

این نتيجه با حتقيقات تورکيلدسن. کنند مي
 

 ( 00  )

داد که نوع و مدت زمان حتصيل او نشان . تأیيد شد

بطور معناداري با شرکت در فعاليتهاي ورزشي 

 . رابطه دارد

مهچنني حتقيقات ارتباط قویي بني مدت زمان حتصيل در 

اند و این موضوع در  بني سنني خمتلف نشان داده

صورت  (001 )ای که توسط کولرت و مهکارانش مطالعه

دهد  نشان میگرفت ثابت شده است و نتایج حتقيق او 

 :که

                                                 
 . Tice 

 . Torkildsen 
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 سنني )کنند  افرادي که بصورت متام وقت حتصيل مي

بيشرتین ميزان شرکت در فعاليتهاي ( سال 1 باالي 

 .ورزشي را نشان دادند

  که به طور متام وقت  ساله 7 -1 در بني جوانان

کنند نسبت به آن دسته از جواناني که  حتصيل مي

ت در حتصيل پاره وقت دارند، باالترین ميزان شرک

 .شود هاي ورزشي مشاهده مي فعاليت
  رابطه مثبت معنادار بني کيفيت حتصيل و شرکت

کولرت و مهکاران )هاي ورزشي وجود دارد  در فعاليت

 001.) 
در رابطه با مواجهه با عوامل بازدارنده از 

هاي ورزش تفرحيي مشخص شده است  مشارکت در فعاليت

افراد که مواجهه با عوامل بازدارنده در بني 

داراي حتصيالت پایني و افراد حتصيل نکرده به طور 

. داري بيشرت از افراد حتصيلکرده است معين

الکساندریس)
 

و کارول 
 

آقا بيگی و کریمی (. 007  

 در حتقيقي که در دانشگاه اصفهان اجنام شد( 71  )

  که هيچ یك از فاكتورهاي جنسيت، نشان دادندمشخص 

قتصادي و عدم دسرتسي به انگيزگي، وضعيت ا سن، بي

امكانات ورزشي که در حتقيق مورد نظر موردبررسي 

قرار گرفته بود، عامل نپرداخنت به ورزش در اوقات 

فراغت نبوده و تنها دليل عدم شرکت اعضاي هيئت 

 مهچنني .علمي در ورزش عدم وجود فرصت كايف بود

بر عوامل  خود پژوهشدر  (70  )داداشی و احسانی 

بودند، اي که دانشجویان با آن مواجه  هبازدارند

وقت، عالقه، پول، امكانات، نشان دادند که 

ناآگاهي، مهارت، روابط اجتماعي، وسيله نقليه و 

از مهمرتین وامل بازدارنده  آمادگي جسماني

دانشجویان از شرکت در فعاليتهای ورزش تفریحی 

گانه از  پائني بودن بازدارندگي عوامل نه. بود

دهد  مقياس بكار رفته در حتقيق، نشان مي حدمتوسط

                                                 
 . Alexandris 

 . Carrol 



 
هاي  حتصيالت با ميزان شرکت بانوان در فعاليت ۀرابط

 121                       ...ورزش 

 

كه در حميط دانشگاهي موردنظر هيچ یك از عوامل 

هاي  مورد مطالعه به طور جدي مانع از فعاليت

به هرحال جتزیه و حتليل . شوند ورزشي دانشجویان مني

كه در این ميان عوامل  دادتر اطالعات نشان  دقيق

  .دشتنعالقه نقش بازدارندگي بيشرتي داوقت و 

در حتقيقات خود به این ( 997 )مهفریس و مهکارانش 

نتيجه رسيدند که افراد دارای حتصيالت عاليه و 

شاغل بيش از افراد بيکار و دارای حتصيالت پایني در 

کنند و این امر به دليل  های ورزشی شرکت می فعاليت

دستمزد بيشرتی است که افراد حتصيلکرده نسبت به 

کنند و از آجنا که ميزان دستمزد  سایرین دریافت می

معيار سنجش خوبی برای استفاده مناسب از زمان 

لذا احتمال حضور این دسته از افراد  ،فراغت است

های ورزشی که معمواًل با هزینه زیادی  در فعاليت

اما به هرحال این افراد به . مهراه است، بيشرت است

سبت دليل کمبود وقت، مدت زمان حضورشان در ورزش ن

 .به سایرین کمرت است

در بررسی خود بر تأثري ( 991 )کریسی و مهکاران 

ورزش بر روی دخرتان و پسران دانشجو و اثر آن در 

های آموزشی به این نتيجه رسيدند که  روند فعاليت

کنند در قياس با آهنا  دخرتانی که در ورزش شرکت می

خود  های حتصيلی کنند رشد هبرتی در فعاليت که ورزش منی

شود که دخرتان بيشرت به  دارند و این امر موجب می

انتخاب درس تربيت بدنی در قياس با پسران عالقمند 

 .گردند

براین اساس حتقيق حاضر به دنبال بررسی ميزان 

حضور زنان حتصيلکرده در صحنه ورزش در اوقات 

تر  فراغت و مقایسه آن با زنان دارای حتصيالت پایني

يب حمَقق در پی یافنت پاسخ به است و به این ترت

 :سؤاالت زیر است

آیا زنان حتصيلکرده در مقایسه با زنان دارای 

هاي ورزشي  حتصيالت پایني، مشارکت بيشرتي در فعاليت

 دارند؟
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آیا زنان حتصيلکرده براي مشارکت در ورزش با 

 عوامل بازدارنده مواجه هستند؟ 

رکت آیا عوامل بازدارنده افراد حتصيلکرده از ش

 در ورزش تفاوتي با سایر زنان دارد؟

مراد از زنان حتصيلکرده بانوان آموزش دیده در 

که در این مقاله منظور  باشند ميعايل  مراکز آموزش

زنان داراي حتصيالت باالتر از ليسانس است که در 

تر از ليسانس  مقایسه با زنان دارای حتصيالت پایني

هاي ورزش  در رابطه با ميزان شرکت در فعاليت

 .گريند تفرحيي مورد مقایسه قرار مي

 

 حتقيق اجنام روش

از نظر اسرتاتژی توصيفی و از نظر  روش اجنام حتقيق،

  در این حتقيق پرسشنامه. پيمایشي است مسير اجرا،

و پس از انتخاب حجم منونه،  ای هتيه شد حمَقق ساخته

گريي  هاي مذکور با استفاده از روش منونه پرسشنامه

اي در اختيار آزمودنيهایي که با  اي خوشه دمرحلهچن

 . روش تصاديف ساده انتخاب شدند، قرار گرفت

از کليه  جامعه آماري در این حتقيق عبارت بود

بانوان هتراني که طبق تنها آمار قابل استناد 

، 71  مربوط به سرمشاري نفوس شهر هتران در سال 

تعيني  براي. ميليون نفر برآورد شده است 1حدود 

تعداد منونه با استفاده از جدول مورگان و سطوح 

متغريهاي حتقيق که عبارت بود از سه سطح حتصيلي 

دیپلم و زیردیپلم، باالي دیپلم و باالي ليسانس، 

نفر حماسبه گردید و این تعداد  99  تعداد 

با . شدند بایست از سراسر شهر هتران انتخاب مي مي

امکان افت آزمودني توجه به اینکه در هر حتقيق 

نفر افزایش  199 وجود دارد، لذا حجم منونه به 

آوري  پرسشنامه مجع 1   در هنایت تعداد . یافت

 .گردید

اي  گريي چندمرحله براي انتخاب منونه از روش منونه

مناطق  و براي این منظور اي استفاده شد خوشه
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خبش جغرافيایي مشال،  پنجگانه شهرداري هتران در   

شرق، غرب و مرکز تقسيم شد و از هر خبش  جنوب،

تعدادي از مناطق بطور تصاديف انتخاب شد و از هر 

منطقه تعدادي ناحيه و از هر ناحيه نعدادي 

خيابان بطور تصاديف انتخاب شد و سپس طبق سهم 

 .هاي حتقيق توزیع شد منونه حماسبه شده پرسشنامه

گريي این حتقيق پرسشنامه حمَقق  ابزار اندازه

اي بود که با اقتباس از پرسشنامه مدل  ساخته

سلسله مراتيب عوامل بازدارنده اوقات فراغت 

و براساس (  00 جکسون، گادبي و کرافورد )

هاي جامعه ایراني در سه سطح خمتلف عوامل  ویژگي

بازدارنده وابسته به فرد، وابسته به اطرافيان و 

ایي وابسته به حميط هتيه شد و براي اطمينان از رو

حمتوایي آن، تعدادي از متخَصصني رشته مدیریت ورزش 

 حمتوایو نيز تعدادي از متخَصصني روانشناسي 

پرسشنامه را مورد بررسي قرار دادند و براي تعيني 

اعتبار سؤاالت پرسشنامه و نيز افزایش عوامل آن 

مطابق با هنجارهاي بومي، پرسشنامه در اختيار 

به این . قرار گرفت تعدادي از ورزشکاران باشگاهي

ترتيب، تعدادي از عوامل حذف و یا اصالح گردید و 

گزینه که با  44اي با تعداد  در هنایت پرسشنامه

براي پاسخ هر  1تا   روش ليکرت و با ارزش عددي 

 .سؤال امتيازبندي شده بود، هتيه شد

براي تعيني پایایي پرسشنامه هتيه شده، اقدام به 

بانوان ساکن نفر از  79داد توزیع پرسشنامه بني تع

نشان (  9/ 0)گردید و نتایج آلفاي کرونباخ  هتران

داد که پرسشنامه از اعتبار بسيار خوبي برخوردار 

نتایج حماسبه آلفاي کرونباخ در جدول زیر . است

 :  درج شده است
 

ضریب 

آلفاي 

تعداد 

 سؤاالت

آزمون 

کوکران 

ميانگني 

 جمذورات

درجه 

 آزادي

جمموع 

 جمذورات

 منبع تغيريات
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 نتایج آزمون پایایي پرسشنامه حتقيق . جدول 
*P< 000/0  

 

عدد تکثري و  199 هتيه شده به تعداد  پرسشنامه

قه شهري توسط تعدادي مطابق با سهم منونه هر منط

سال به باالي شهر  1 ان از دانشجویان در بني بانو

آوري  پرسشنامه مجع 1   در پایان تعداد . توزیع شد

 .شد

 

 هاي حتقيق يافته

مشارکت بانوان در ورزش بر حسب سطوح خمتلف مشارکت 

دهنده حداقل   مورد بررسي قرار گرفت این سطوح نشان

ر فعاليت ورزشي بر تعداد دفعات شرکت بانوان د

 .حسب هفته، ماه و سال بود

دو دومتغريه، نشان داد که تفاوت  نتایج آزمون خي

هاي مشاهده شده در متغري مشارکت از  فراواني

بنابراین . فراواني متغري حتصيالت معنادار است

از زنان داراي %   / 4توان نتيجه گرفت که  مي

هاي ورزشي  يتتر اصاًل در فعال حتصيالت دیپلم و پایني

کنند و این ميزان نسبت به دو گروه زنان  شرکت مني

از طريف با توجه . داراي حتصيالت باالتر، بيشرت است

بار در هفته، یکبار در ماه و  به سه سطح حداقل یک

از زنان داراي حتصيالت % 14/77یکبار در سال، 

تر بيشرتین مشارکت را در ورزش نسبت  دیپلم و پایني

و باالتر %(  1)ه حتصيالت باالتر از دیپلم به دو گرو

 . دارند%(  1/ )از ليسانس 

 Q کرونباخ

0 /9 44 1  * 17/   

09/  

 0/  

7  

  07 

 449 

 499 

1477 

7177 

بني  واریانس

 سؤاالت

واریانس 

 باقيمانده

 واریانس کل



 
هاي  حتصيالت با ميزان شرکت بانوان در فعاليت ۀرابط

 121                       ...ورزش 

 

نمودار 4-6 ميزان مشارکت بر حسب سطوح تحصيل
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در رابطه با مواجهه با عوامل بازدارنده، 

نتایج حاصل از اجراي آزمون حتليل واریانس دو 

دهد که تفاوت  گريي مکرر نشان مي متغريه اندازه

از حلاظ آماري  واریانس عوامل در سطوح متغري حتصيالت

طور ه یعين افراد با حتصيالت خمتلف بمعنادار نيست 

اي که  یکسان با انواع خمتلف عوامل بازدارنده

توانند حمدودیت یا موانعي براي مشارکت  بالقَوه مي

بانوان در فعاليت ورزشي فراهم آورند مواجه 

باشند و ميزان حتصيالت هيچ تأثريي بر امر فوق  مي

 .ندارد

 

نتایج آزمون حتليل واریانس عوامل بازدارنده در  . جدول 
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در دهد  نشان مي LSDل از اجراي آزمون نتایج حاص

اي که ابزار این حتقيق مورد  بني عوامل بازدارنده

بررسي قرار داد، عوامل بازدارنده حميطي که عبارت 

بودند از عوامل مربوط به وضع اقتصادي، جتهيزات و 

اماکن، وقت و آگاهي بيشرتاز عوامل وابسته به فرد 

بسته به و یا وا( نگرش و حاالت رواني فرد)

( مهراهي و عدم مهراهي دوستان و خانواده)اطرافيان 

 . امهيت داشتند

 

 گانه ترکيب عوامل سه LSDنتایج آزمون . 4جدول 
X  =  1 /  X  =  41/  X  =   /1 1 ها تفاوت ميانگني 

 ها ميانگني

1 7/9- *  71/9 *  - ميانگني عوامل =   /1 1

 وابسته به فرد

0 1/9 -*  - انگني عوامل مي=  /41  

 بوابسته به اطرافيان

 - ميانگني عوامل =   / 1   

 وابسته به حميط

 

 گريي حبث و نتيجه

هاي حتقيق گویاي این نکته است که فرضيات  یافته

طور  این پژوهش، مورد تأیيد قرار گرفته است و مهان

گراتون و و ( 001 کولرت )، ( 00 )که تورکيلدسن 

يزان مشارکت افراد نشان دادند، م(  00 )تایس 

داراي حتصيالت عاليه نسبت به افراد داراي حتصيالت 

 .هاي اوقات فراغت،بيشرت است تر در فعاليت پایني

حتقيق حاضربه نتایج مشاهبي رسيدو نتایج حتقيقات 

توان  پس مي. ذکر شده را مورد تأیيد قرار داد

نتيجه گرفت که با افزایش ميزان حتصيالت افراد 

هاي ورزش اوقات  بيشرتي به فعاليتاحساس نياز 

یابند و شاید این امر با افزایش  فراغت مي

هاي افراد در زمينه فواید ورزش و آثار آن  آگاهي

هرچند اظهارنظر قطعي در این مورد . گريد صورت مي

مستلزم اجنام حتقيقاتي در زمينه بررسي علت مشارکت 
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هر  باشد اما به بيشرت افراد حتصيلکرده در ورزش مي

ترتيب حدس حمَقق براین اساس استوار است که چون 

هاي فردي در  افزایش سطح حتصيالت موجب ارتقاي آگاهي

شود و از طريف قدرت جتزیه  هاي خمتلف زندگي مي زمينه

و حتليل افراد حتصيلکرده در قياس با سایرین هبرت 

رسد که این دسته از  است لذا منطقي به نظر مي

ا در زندگي خود دریافته و خود افراد امهيت ورزش ر

هاي ورزشي  را بيشرت ملزم به شرکت در فعاليت

 . منایند مي

اي که افراد داراي حتصيالت  نوع عوامل بازدارنده

تر با آن  عاليه و افراد داراي حتصيالت پایني

، (70  )مواجهند در حتقيقات احساني و مهکاران 

توجه مورد ( 71  )و آقابيگي ( 007 )الکساندریس 

قرار گرفت و مشخص شد که افراد با حتصيالت باال، 

هاي  نيز مانند سایرین با عوامل بازدارنده فعاليت

اما حتقيقات . شوند ورزش اوقات فراغت مواجه مي

دهند که افراد بيشرت با عوامل  ایراني نشان مي

بازدارنده حميطي مواجهند تا عوامل بازدارنده 

هاي  در واقع یافته. وابسته به فرد یا اطرافيان

اَما یک . باشد حتقيق حاضر نيز مؤید نتایج فوق مي

رغم  نکته بسيار حائز امهيت است و آن اینکه علي

مواجهه افراد سطوح خمتلف حتصيلي با عوامل 

بازدارنده، ميزان مشارکت در ورزش در بني افراد 

با حتصيالت باالي ليسانس به مراتب بيشرت از سایرین 

( باالتر از ليسانس)راي حتصيالت عاليه است افراد دا

در فعاليتها اصال مشارکت %( 7 /1)با درصد کم 

ندارند و این در حاليست که درصد باالیي از افراد 

. دیپلم و زیردیپلم در فعاليتها اصاًل شرکت ندارند

لذا مواجهه با عوامل بازدارنده در بني قشر 

راد حتصيلکرده زنان شهر هتران در مقایسه با اف

دیپلم و زیردیپلم کمرت مانع مشارکت بانوان در 

این امر حاکي از آن است .شود  هاي ورزشي مي فعاليت

که افراد حتصيلکرده اثر بازدارندگي و حمدودسازي 

عوامل بازدارنده را به نفع افزایش مشارکت در 
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کنند و این امر را با تغيري نوع  ورزش تعدیل مي

ليت و یا سایر فعاليت، مکان و یا زمان فعا

لذا فقط مواجهه . دهند راهکارهاي مناسب اجنام مي

با عوامل بازدارنده دليل کايف براي عدم مشارکت 

توان مطمئن  هاي ورزشي نيست و از طريف مني در فعاليت

بود که اگر افراد با عوامل بازدارنده مواجه 

آید  به نظر مي. کنند نشوند حتمًا در ورزش شرکت مي

د براي شرکت در فعاليتهاي ورزشي اثر انگيزه افرا

بسيار مهمي در نوع واکنش افراد نسبت به عوامل 

افراد حتصيلکرده به دليل . کند بازدارنده اجياد مي

احساس نيازي که در پي آگاهي یافنت از اثرات مفيد 

اند انگيزه مؤثرتري نسبت  ورزش در زندگي اخذ کرده

ورزشي احساس  هاي به سایر افراد براي اجنام فعاليت

کنند و به مهني دليل راهکارهاي مؤثري را اختاذ  مي

کنند که از اثر بازدارندگي این عوامل بکاهند  مي

اما علت اینکه نتایج حاصل از حتقيق حاضر و نيز 

اند که  سایر حتقيقات اجنام شده در ایران نشان داده

افراد صرف نظر از ميزان حتصيالت، بيشرت با عوامل 

ه حميطي مواجهند و امهيت عوامل وابسته به بازدارند

فرد و یا اطرافيان فرد در درجات بعدي امهيت قرار 

دارد به نظر حمَقق به تفاوت شرایط موجود در 

از . گردد کشورمان نسبت به کشورهاي غربي مربوط مي

آجنا که در کشور ما وضعيت موجود اقتصادي از 

وردنظر هاي م عوامل بازدارنده بسياري از فعاليت

افراد است لذا طبيعي است که کمبودهاي اقتصادي 

در بني اعضاي خانواده عاملي حمدودکننده و حيت 

اما به هر ترتيب . هاي افراد باشد سدکننده فعاليت

هاي علمي  دستيابي به نتایج دقيق، نيازمند بررسي

  .باشد تر نيز مي دقيق
 

 

 فارسیمنابع 
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گذران  بررسي حنوه (.71  .)آقابيگي حافظ، کرميي جواد

دانشگاه اصفهان با  اوقات فراغت اعضاي هيأت علمي

نامه  پایان .هاي ورزشي تأكيد بر فعاليت

 .، دانشگاه اصفهانارشد کارشناسی

عوامل (. 70  .)داداشي، حممدصادق و احسانی حممد

های ورزشي در اوقات فراغت  بازدارنده از فعاليت

نامه  ایانپ. دانشجویان دانشگاه صنعيت اصفهان

 .دانشگاه اصفهان. ارشد کارشناسی

حسني صيادي، تورانلو ، سيدحبيب اله مريغفوري

و حتليل مسائل  بررسي(. 11  ) .سيد حيدرمريفخرالدیين 

هاي ورزشي  و مشكالت مؤثر بر مشاركت زنان در فعاليت

، (دخرتان دانشجوي دانشگاه یزد: مطالعة موردي)

 . 1-99 ، صص  اره ، مش ، دوره نشریه مدیریت ورزشي

 شركت زنان عمومي سالمت ميزان مقایسه(. 10  ) .نيازی حممد
مهایش سالمت روانی . فعال غري زنان و مهگاني ورزش در كننده

 .آکادمی املپيک. و ورزش
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